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ТЕМА НОМЕРА

У РОБОТІ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕ-

РЕНЦІЇ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 

22 СТУДЕНТИ ЗАКЛА-

ДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

СПОЖИВЧОЇ КООПЕ-

РАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ГО-

ЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ 

РАДИ ВИЩОГО НА-

ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

УКООПСПІЛКИ «ПОЛ-

ТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИ-

ТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ», СТУДЕНТ-

КА ГРУПИ УПЕП-41 

МАРИНА НЕГОДА

 ПОЛТАВА     Тепло та святково 
зустрічали молодих учених у 
«Полтавському університеті еко-
номіки і торгівлі». Із привітальним 
словом до учасників конференції 
звернулася член Правління Укрко-
опспілки, директор Департаменту 
кадрової політики, освіти і науки, 
директор НМЦ «Укоопосвіта», 
кандидат економічних наук Лідія 
Герасимівна Войнаш. Зі словами 
підтримки та вдячності виступили 
ректор Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі», 
доктор історичних наук, профе-
сор Олексій Олексійович Нестуля. 

Почесними гостями заходу 
були закордонні гості універси-
тету, учасники програми міжна-
родної кредитної мобільності 
Еразмус+, викладачі Повіслан-
ського університету у Квідзині 
(Республіка Польща) Олександр 
Петушинський та Томаш Міхал 
Плата-Пшехлевський, а також 
викладач Відземського універ-
ситету прикладних наук (Лат-
війська Республіка) Яніс Бікше, 
які привітали студентів-учасни-
ків конференції та відзначили 
важливість участі для молоді в 
наукових та міжнародних захо-
дах на шляху їх становлення як 
майбутніх науковців та професіо-
налів.

У роботі науково-практичної 
конференції взяли участь 22 сту-
денти закладів вищої освіти спо-
живчої кооперації України та го-
лова студентської ради Вищого 
навчального закладу Укоопспіл-
ки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі», студентка 
групи УПЕП-41 Марина Негода.

На засіданні з доповідями ви-
ступили студенти:

– Вищого навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі»: Анна Бу-
гаєвська, Анна Ульхова, Ганна Бер-
кита, Дівіна Кумахор, Ішмеал Амоа-
ко, Катерина Шиян, Лада Андрусен-
ко, Любов Періста, Софія Чижевська;

– Житомирського кооператив-
ного коледжу бізнесу і права – Да-
вид Лисенко;

– Миколаївського коледжу біз-
несу і права Вищого навчального 
закладу Укоопспілки «Полтав-
ський університет економіки і 
торгівлі»  – Євгенія Талагаєва;

– Новомосковського коопера-

тивного коледжу економіки та 
права імені С.В. Литвиненка –  
Анастасія Куценко, Богдан Алєк-
сєєв;

– Полтавського кооперативно-
го коледжу – Богдана Мись, Тетя-
на Стороженко;

– філії Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтав-
ський університет економіки і 
торгівлі» «Білгород-Дністров-
ський економіко-правовий ко-
ледж» – Богдан Балінський;

– філії Вищого навчального за-
кладу Укоопспілки «Полтав-
ський університет економіки і 
торгівлі» «Черкаський коопера-
тивний економіко-правовий ко-
ледж» – Влада Кімлик;

– Харківського кооперативного 
торгово-економічного коледжу –  
Амір Семенов, Владислава Кряж;

–  Херсонського кооперативного 
економіко-правового коледжу –  
Аліна Пацалай, Максим Коваленко; 

– Чернігівського кооператив-
ного коледжу – Катерина Ососок.

Варто зазначити, що всі 20 до-
повідей, виголошені на конферен-
ції, були унаочнені інформатив-
ними й пізнавальними презента-
ціями. Викладачі коледжів, сту-
денти-учасники конференції під-
тримали наукову атмосферу ви-
ступів змістовними цікавими за-
питаннями та жвавою дискусією. 

Учасників відзначено дипло-
мами споживчої кооперації Укра-
їни та сертифікатами Вищого на-
вчального закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет еконо-
міки і торгівлі».

Конференція вкотре засвідчила 
високий рівень студентських до-
сліджень, присвячених актуаль-

ним проблемам та перспективам 
інноваційних процесів в економіч-
ній, технологічній, товаро знавчій, 
торговельній, кулінарній, ресто-
ранній, екологічній, юридичній та 
інших галузях у контексті сучас-
них наукових парадигм.

Після роботи конференції для її 
учасників доктор історичних наук, 
професор Тетяна Володимирівна 
Оніпко провела екскурсію містом. 

Ми вдячні правлінню Всеукра-
їнської центральної спілки спо-
живчих товариств України за на-
дану можливість учетверте про-
водити захід у Вищому навчаль-
ному закладі Укоопспілки «Пол-
тавський університет економіки 
і торгівлі», директорам коледжів, 
викладачам – за якісну підготов-
ку та сприяння розвитку моло-
діжної науки, а студентам – за ви-
сокий рівень виступів.

Зичимо успіхів у роботі, на-
вчанні, нових наукових звершень 
та особистого щастя!

Наталія МАНЖУРА, 
завідувач науково-

організаційного відділу ПУЕТ

ХVI НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦIЯ: 
СТУДЕНТИ ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
БАЧЕННЯ IННОВАЦIЙНИХ ПРОЦЕСIВ
Наприкінці травня в системі кооперативної освіти відбулася ХVI науково-практична конференція студентів закладів 
вищої освіти Укркоопспілки на тему «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». 
Організатором конференції є Навчально-методичний центр Укоопспілки «Укоопосвіта». 
Відбувалася конференція у двох університетах: 21 травня талановиту молодь закладів вищої освіти споживчої коопе-
рації України гостинно приймав Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгів-
лі». А 23 травня конференція відбулася на базі Львівського торговельно-економічного університету.


